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Raport meteorologiczny ze stacji Świnobród, powiat Strzelin za okres: 02.05.2022-
08.05.2022 
 
Roślina: Zboża  
 
Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                   
Zboża ozime znajduje się w fazie 31-49 BBCH, zboża jare w fazie 13-15 BBCH. W ubiegłym 
tygodniu wystąpiły wahania temperatury od +5,00C do +22,10C. Wilgotność względna 
powietrza mieściła się w przedziale od 42% do 98%, punkt rosy mieścił się w przedziale +4,5 
do 14,9,  opad deszczu  0,00 mm do 0,2 mm, prędkość wiatru od 0 do 3,1 m/s. 
 
 
Zagrożenia:  
Mączniak prawdziwy- Sprawcą tej choroby jest grzyb Blumeria graminis. Atakuje on wiele 
gatunków roślin. Jednak największe szkody powoduje m.in. w pszenicy ozimej. Stąd niezwykle 
istotne jest zadbać o jego zwalczanie w tejże plantacji. Pierwsze oznaki, wskazujące na to, że 
mamy do czynienia z patogenem, można zaobserwować już jesienią. Tworzy on biały, 
mączysty nalot na zielonych częściach rośliny. W sprzyjających warunkach rozprzestrzenia się 
bardzo szybko. Porażone liście mają ograniczoną powierzchnię do przeprowadzania 
fotosyntezy. Wzmaga się także transpiracja. Prowadzi to do wyraźnego spadku liczby i masy 
ziarniaków. Mączniak prawdziwy pszenicy ozimej może też spowodować słabe krzewienie się 
rośliny. Uszkadza on również zielone części rośliny. Tym samym otwiera drzwi do porażenia 
plantacji innymi niebezpiecznymi patogenami, takimi jak Fusarium. Wiosną możemy 
spodziewać się największego porażenia plantacji. Grzyb atakuje nadziemne części roślin. 
Mocno zainfekowane liście szybko żółkną i obumierają. Gdy temperatura osiągnie powyżej 
25°C, nie zaobserwujemy już charakterystycznego białego nalotu. Zauważymy za to żółte lub 
brunatne plamy. W środku tych plam widoczne są czarne „kuleczki”, czyli owocniki grzyba. 
Przy pomocy wiatru owocniki te mogą być przenoszone na duże odległości. Niestety także na 
inne plantacje. 
 
Zalecenia:  
Należy wtedy zastosować odpowiednie fungicydy do zwalczania choroby. W zależności od 
fazy, w której znajduje się roślina, stosuje się inne substancje aktywne. Można stosować 
preparaty zawierające jedną substancję lub ich połączenia. W dobrze znanych substancji 
czynnych warto spojrzeć na triazole, w tym tebukonazol. Pomocnymi substancjami do lepszego 
zabezpieczenia rośliny mogą okazać się protiokonazol, spiroksamina i proqinazid.  
Późne zasiewy pszenicy będą wymagały wysokiego nawożenia azotowego, które pobudzi je do 
krzewienia i wzrostu. 
 
 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego 
monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia. 

 
Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają 

obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. 
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 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:  
 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.  
 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska,  
 Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu 

z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem 
okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

 Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym 
technicznie i skalibrowanym. 

 Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy. 

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji  
 

 
 
Data publikacji: 02.05.2022-08.05.2022 
 
Roślina: Rzepak ozimy 
 
Stan uprawy dla miejscowości Świnobród.                                                                         
Rzepak znajduje się w fazie 63-65 BBCH. W ubiegłym tygodniu wystąpiły wahania 
temperatury od +5,00C do +22,10C. Wilgotność względna powietrza mieściła się w przedziale 
od 42% do 98%, punkt rosy mieścił się w przedziale  4,5 do 14,9, opad deszczu   0,00 mm do 
0,2 mm, prędkość wiatru od 0 do 3,1m/s. 
 
 
Zagrożenia: Chowacz brukwiaczek - Nalot szkodnika na plantacje rzepaku następuje 
wczesna wiosną przy temperaturze gleby od 5 do 7°C i temperaturze otoczenia od 10 do 12°C. 
Takie warunki najczęściej przypadają na fazę rozwoju rzepaku BBCH 20-29. Dorosłe osobniki 
pojawiają się pod koniec czerwca i na początku lipca. Przy spadku temperatur i pojawiającym 
się zachmurzeniu szkodniki przestają być aktywne i chowają się. Znaczne straty powstałe w 
wyniku uszkodzeń powodowanych przez chowacza brukwiaczka mogą wystąpić szczególnie 
w latach, kiedy rzepak jest słabo rozwinięty, najczęściej po ostrych zimach oraz w okresie 
wiosennej suszy. Próg szkodliwości dla chowacza brukwiaczka wynosi 10 chrząszczy w ciągu 
3 dni w żółtym naczyniu lub 2-4 osobniki na 25 roślin. Zabieg zwalczający wykonuje się 
zazwyczaj w marcu, jeszcze przed złożeniem jaj przez szkodnika, gdy średnia dobowa 
temperatura utrzymuje się przez kilka dni na poziomie powyżej 6–8°C. 
 
Niewiele później pojawia się chowacz czterozębny – w fazach BBCH 25–39, kiedy rośliny 
rosną i pęd główny wytwarza kolejne międzywęźla. Szerokie rozpowszechnienie w głównych 
rejonach uprawy roślin kapustowatych (w szczególności rzepaku ozimego). 
Szkodliwość Ceutorhynchus pallidactylus polega na uszkadzaniu łodyg rzepaku, prowadząc do 
ich osłabienia i łamania przy silniejszym wietrze, co ostatecznie prowadzi do obniżki plonu 
nawet o 20%. Uszkadzane łodygi stają się również podatne na wtórne porażenie przez 
sprawców chorób. Wydrążone w dolnej części łodygi otwory stanowią bramę dla wtórnych 
infekcji wywoływanych przez suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, szarą pleśń 
oraz wertycyliozę. Pojawienie się szkodnika uzależnione jest od przede wszystkim od 
występujących warunków pogodowych, w tym głównie od temperatury powietrza. Jako 
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graniczne przyjmuje się trzy noce z temperaturą powietrza powyżej 7°C. Od tego momentu 
żerowanie szkodników nasila się, co może prowadzić do znacznych strat na plantacji. 
 
Słodyszek rzepakowy to chrząszcz z rodziny łuszczykowatych o długości ciała do 2,5 mm, 
które jest czarne z metalicznym połyskiem barwy granatowej lub ciemnozielonej. Czułki 
szkodnika są buławkowate, 3-członowe. Jaja słodyszka rzepakowego są wydłużone, długości 
do 0,5 mm, owalne, barwy białej, a larwy barwy białej posiadają ciemniejszą głowę oraz 3 pary 
odnóży i osiągają długość do 4 mm. Zimują formy dorosłe, a miejscem ich zimowania są: gleba, 
darń, ściółki, miedze, a także miejsca zakrzewione i zadrzewione. Stadium szkodliwym są 
chrząszcze, które w fazie pąkowania nadgryzają pąki u nasady. Przy temperaturze gleby ok. 
10°C szkodniki opuszczają miejsca zimowego spoczynku, przenosząc się na kwiaty barwy 
żółtej (jaskier, mniszek). Termin nalotu słodyszka na uprawy rzepaku ozimego jest różny w 
poszczególnych latach i może trwać do kilkunastu tygodni. Naloty szkodnika na plantacje 
rzepaku następują w marcu lub kwietniu, gdy temperatura powietrza przekroczy wartość 15°C 
i w zależności od przebiegu pogody mogą trwać aż do maja. Najczęściej loty chrząszczy 
zaczynają się w momencie, gdy rzepak jest na początku fazy zwartego pąka. W przypadku 
znacznego ochłodzenia owady chowają się do swoich kryjówek. 
 
  
 
Zalecenia: Do zwalczania  insektów można sięgnąć po takie substancje czynne jak alfa-
cypermetryna lub etofenproks. Zaleca się wystawienie żółtych naczyń na plantacjach w celu 
monitorowania progów szkodliwości. 
 
 

Decyzje o zastosowaniu ochrony chemicznej należy podjąć na podstawie własnego 
monitoringu stanu fitosanitarnego plantacji i doświadczenia. 

 
Od 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają 

obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. 
 
 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.:  

 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.  
 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska,  
 Przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu 

z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem 
okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

 Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym 
technicznie i skalibrowanym. 

 Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy. 

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji  
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